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SAFEGUARDING NOTICE: Safeguarding is of the utmost importance to us. If you have any concerns that a child is being harmed or is at 
risk of harm, or if you receive a disclosure, you must inform a staff member immediately. 

 

numer: 20 
piatek 
7 luty 

Vendredi 
7 Fevrier  

 

        Gdzie dzieci sa priorytetem

 

Jesli macie jakies pytania 

odnosnie frekwencji waszego 

dziecka—prosze zobaczyc sie z   

Mrs Daly (zajmujaca sie 

Piatek, 6 marca 

Job Junction– dla klas  6. 

Rodzice mile widziani. 

Czwartek 5 marca Swia-

towy dzien ksiazki– 

ubierzcie kostium 

waszego super bohatera 

Piatek 13 marca  

Sports Relief 

Ubierzcie sie na sportowo 

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Czwartek 31 marca   

koncert wiosenny 

Sroda 11 marca   

Spotkanie rodzinne 

3:15pm  

Poniedzialek, 2 marca  

KS1 SATS—spotkanie dla 

rodzicow/ opiekunow 

Klasy  3 zaczely prace nad 
przemiennym prawie w ma-
tematyce. Uzywaly korali-

kowych sznurkow aby pokazac 
przemiennosc mnozenia. 

 

Klasa 2.2 uczyla sie nieznznych nazw 
warzyw na dzielce. 

Klasy 1 uzyly szkile 
powiekszajacych aby dokladnie 

zaobserwowac liscie drzew 
zawsze zielonych. Zaobrewow-
ali iz sa one woskowate I moga 

byc ostre.   

 

Nasz zywy, znaczacy program nauczania zostal starannie zaplanowany 
aby przygotowac wyposazyc uczniow w niezbedne umiejetnosci, 

wiedze I zrozumienie , ktore powinni miec w przyszlosci. Spojzcie na 
doswiadczenia, ktore dzieci mialy w tym tygodniu.  

Klasa  5.1 zaprezentowala apel ‘nie z tej ziemi’ opaty na dziedzinie nauki  
‘Earthlings’. Ich plakaty byly imponujace!  

Program nauczania ma znaczenie 

5.2 pracowala nad zrozumieniem ula-
mkow.               



 

NAM  Jim Gardner  
NPM Euan Prescott  
R1 Aiyana Forster  
R2 Yuvraj Johal  
R3 Amelia Kedzia  
1.1 Jacob Huynh 
1.2 Helat Harbi  
1.3 Freddy Jones  
2.1 Eva Ward  
2.2 Alfie Thompson  
2.3 Hayley Whitwell  
3.1 Maja Parzecka 
3.2 Jessica Boughton  
3.3 Oscar Susinski  
4.1 Dylan Foster 
4.2 Callum Tireny  
5.1 Nicole Chen 
5.2 Mia Gibbons 
6.1 Andre Mertic  
6.2 Max Hutchings  
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Ochrona dziecka 

Osoby odpowiedzialne to (Designated 

Safeguarding Leads) are: 

 Mrs Price 

 Mrs Stewart 

 Miss Makin 

 Safeguarding Link  

   Governor:  

   Mrs Moores 

 Chair of Governors: Mr 

Reynolds 

 

1st 
4.2 
99.7% 

2nd 
1.2 
99.3% 

3rd 
1.1 
98.7% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      

to:  
461! 

Frekwencja 

95.6% 
Target: 97% 

Piatek, 14 lutego 2020 zajecia koncza sie o   
O 2pm I rozpoczynaja sie ferie.  

 

Klasa zerowa byla zimowym spacerze w Croxteth 
Park. Dzieci poszukiwaly sezonowych zmian, mi-

aly piknik, I zobaczyly ulubione drzewo, kkore 
stracilo wszyskie liscie! Wkrotce udadza sie z 

powrotem na spacer wiosenny. 

Inne wiadomosci…  

Dzieci z 5.2 byly w tym 
tygodniu naukowymi re-
porterami—tlumaczac 

fazy ksiezyca.  

Szef   Joe przyszedl aby zro-
bic pizze z 2.2. Z przyjem-

noscia dzieci uczyly sie 
wloskiego I zjadly pizze. .  



 

Nasze gwiazdy 
Gratulacje dla gwiazd w tym tygodniu. 

Zwyciezcy 

 5 minut przed  9  

Gratulace dla zwyciezcow z 

poprzedniego tygodnia:  

Millie Ashworth, Year 6                       

Kian McKeown, R2 

Zwyciezcy tego tygodnia to :  

Taylor Ellis Year 6  

Darcey Rose Haigh Year 

1 Gratujace dla 

wszystkich ktorzy byli na 

czas. 

Zdrowie sie liczy  

Jestesmy zdrowa szkola I zawsze 

motywujemy dzieci do zdrowego trybu 

zycia. 

Prosze wejsc na strony aby znalezc 

pomysly na zdrowy lunch dla waszego 

dziecka. Prosze pamietac ze napoje 

gazowane I slodycze nie sa dozwolone. 

Change for life- https://www.nhs.uk/

change4life  

D of E- https://www.cats.org.uk/

media/2154/parents_welcome_leaflet_

-_bronze_and_silver.pdf  
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https://www.nhs.uk/change4life
https://www.nhs.uk/change4life
https://www.cats.org.uk/media/2154/parents_welcome_leaflet_-_bronze_and_silver.pdf
https://www.cats.org.uk/media/2154/parents_welcome_leaflet_-_bronze_and_silver.pdf
https://www.cats.org.uk/media/2154/parents_welcome_leaflet_-_bronze_and_silver.pdf


Christmas Appeal 
 

Once again, we request that children and staff do not send Christmas cards to each 
other but make a donation to help the many people who are  homeless in Liverpool.  

Check out the video on our school website.  

Items needed:  

 Shower gel  

 Shampoo  

 Shaving foam  

 New hats, socks, scarves and gloves  

All items will be given to the Whitechapel Centre. We have supported this shelter over 
the past couple of years and our donations have been gratefully  received.  

29th styczen 5.2 

5th luty 5.1 

12th luty 4.1 

26th luty 4.2 

4th Marzec 3.1 

11th Marzec 3.2 

18th  Marzec 3.3 

1st kwiecien 2.3 

22nd kwiecien 2.2 

29th kwiecien 2.1 

6th Maj 1.3 

20th Maj 1.2 

10th czerwiec 1.1 

12th czerwiec R3 

24th czerwiec R2 

1st lipiec R1 

8 lipiec—przedszkole 

Bezpieczenstwo 

Dzieci nie moga jezdzic na rowerach, hu-

lajnogach I innych pojazdach na terenie szkoly. 

Dotyczy to rowniez rodzicow!  

Biblioteka szkolna  

Przychodzcie do naszej bibli-

oteki, ktora jest otwarta  od 

poniedzialku do czwartku—3:00 

Male kroki—duze rezultaty 

Bedziemy kontynuowac  Walk Once a Week Chal-

lenge ( pieszo do szkoly) . Dzieci same nanosza 

dane w jaki sposob przyszly do szkoly uzywajac in-

teraktywnej strony—WOW Travel Tracker.  

IfJesli regularnie przychodza pieszo, przyjezdzaja 

na rowerze lub hulajnodze – beda nagrodzone 

odznaka w miesiacu. To naprawde latwe!  

 

Apele klasowe  

Prosze przyjdzcie na klasowe apele,  

9:30am. Wejscie do szkoly bedzie dostep-

ne brama od ulicy Frinstead Road. A 

glownym wejsciem do klas zerowych I 

przedszkolnych.   

Prosze parkowac rozwaznie przywozac dzieci do szkoly oraz 

przy odbieraniu ich. Nasi sasiedzi sa dla nas wazni. 
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Wtorek, 11 lutego 

Wtorek, 11 lutego  

Wtorek, 11 lutego  

 

Year 5 and 6 Futsal Competition Archbishop Beck Tennis Centre  

Dzien biezpiecznego internet   

Klasy 3 Wycieczka do  miejsc modlitwy 

Sroda 12 lutego 

Sroda, 12 lutego  

 

klasa 4.1—Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Year 2 taniec afrykanski 

Czwartek, 13 lutego 

             Poniedzialek 17—21 lute-

go 

Sroda—26 lutego  

Arts—apele – ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Ferie 

Klasa 4.2—apel  - ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

 

Marzec  

Sroda 4 marca  

Czwartek 5 marca   

klasa 3.1 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Swiatowy dzien ksiazki 

Sroda 11 marca   

Sroda 11 marca 

Piatek 6 marca  

klasa 3.2 Apel– ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Spotkanie rodzinne 3.15 

Job junction dla klas 6 

Wednesday 18th March  Cklasa 3.3 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Piatek 13 marca   Sports Relief– ubierzcie cos sportowego  

Sroda 18 marca   Wywiadowki 1:30-6:30pm  




